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ബോധന മാധ്യമം 
മാതൃഭാഷയില് 

“പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കുക 
വിദ്യാഭ്യാസ ജാഥ - '95 

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 



കേരളത്തനിമകള്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായി വര് 
ത്തിച്ച പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു നേരെ വന് 
ഭീഷണി ഉയര്ന്നുവന്നിരിക്കൂന്ന സാഹചര്യമാ 
ണിന്ന്. അതിശക്തമായി പ്രതികരിക്കുകയും 
ബദല് സമീപനങ്ങള് കൂട്ടായി വളര്ത്തിയെടുക്കു 
കയും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഈ തകര്ച്ചയെ നേരിടാ 
നാവൂ. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിച്ചു 
കൊണ്ടേ "നമുക്കു കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാനാവൂ. 

“പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കുക” എന്ന 
മൃദ്രാവാകൃവുമായി 95 നവംബര് 1 മുതല് 18 
വരെ ശാസ് ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്െറ ആഭിമ 
ഖ്യത്തില് ആരംഭിക്കുന്ന വിപൂലമായ ജനബോധ 
വല്ക്കരണ പരിപാടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ജാഥ. 

കാസര്ഗോഡ്, വയനാട്, പത്തനംതിട്ട, 

തിരുവനന്തപുരം എന്നീ ജില്ലകളില്നിന്നാരംഭി 
ക്കൂന്ന ജാഥകള് നവംബര് 18-ന് വിപുലമായ 
പരിപാടികളോടെ തൃശൂരില് സമാപിക്കും. 

ജാഥയോടനുബന്ധിച്ചു പുറത്തിറക്കുന്ന 
ലഘൂലേഖകളില് ഒന്നാണിത്. പൊതുവിദ്യാ 
ഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഈ ശ്രമത്തില് 
കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവന് ജനങ്ങളും 
പങ്കുചേരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ. 

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 



ബോധനമാധ്യമം മാതൃഭാഷയില് 
മലയാളികളായ നാം മാത്യഭാഷ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് മുറവിളികൂട്ടേണ്ട 

ഗതികേടിലാണ്. മലയാളഭാഷ പഠിക്കുന്നത് “സ്റ്റാറ്റസിനു മോശമായിക്കൊ 
ണ്ടിരിക്കൂന്നു. 'പദവി'യുടെയും മതസാമുൃദായികഘടകങ്ങളുടെയുമെല്ലാം 
അടിസ്ഥാനത്തില് സ്പെഷ്യല് ഇംഗ്ലീഷും സംസ്കൃതവും അറബിക്കും 
ഹിന്ദിയുഠ പ്രാഥമിക തലത്തില്ത്തന്നെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 
പെരുകുന്നു. ഉള്നാടന് ഗ്രാമങ്ങളില്പോലും “ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം' നഴ്സറി 
കള് ഫാഷനാകുകയാണ്. പ്രൈമറി തലത്തില് മലയാളം എഴുതാനും 
വായിക്കാനും അറിയാത്തവരുടെ എണ്ണം വര്ധിക്കുന്നു. വന്നഗരങ്ങളിലെ 
ഉപരിവര്ഗം മലയാളത്തിലെ നിരക്ഷരതയെ പ്രോല്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ 
ഇന്നുണ്ട്. 

അരനൂറ്റാണ്ടിനുമൂമ്പ് കേരളത്തിലൂണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയില്നിന്നു 
തികച്ചും വൃത്യസ്തമാണിത്. അന്ന് മലയാളഭാഷാപഠനവും വിഷയങ്ങളുടെ 
മലയാളത്തിലുള്ള പഠനവും പൂര്ണമായി അംഗീകൃതമായിരുന്നു. 'ഇംഗ്ലീഷ് 
മീഡിയം" സ്കൂളുകള് എണ്ണത്തില് വളരെ കുറവായിരുന്നു. വിവിധ 
വിഷയങ്ങള് പഠിപ്പിക്കൂന്നതിന് മലയാളഭാഷ എങ്ങനെ പരിഷ്കരിക്കാമെ 
ന്നതായിരുന്നൂ പ്രധാന ചര്ച്ചാവിഷയം. ലോകത്തിലെ വിവിധ വൈജ്ഞാ 
നിക ശാഖകളിലെ എണ്ണപ്പെട്ട എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മലയാളത്തിലാക്കാന് ശ്രമം 
നടന്നു. എന്.ബി.എസ്, കറന്റ് ബൂക്സ് മുതലായ പ്രസിദ്ധീകരണ 
ശാലകളുടെ പഴയ കാറ്റലോഗുകളില് ഉള്പ്പെടുത്തിയ പുസ്തകങ്ങളില് 
വലിയ ശതമാനം വിവര്ത്തനങ്ങളാണ്. എല്ലാ വൈജ്ഞാനിക മേഖലക 
ളിലും സ്വതന്ത്രകൃതികള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും ശ്രമം നടന്നു. എന്.വി.ക്ൃ 
ഷ്ണവാര്യരൂടെ പ്രതാധിപതൃയത്തില് അറുപതുകളില് പുറത്തുവന്നിരുന്ന 
മാത്യഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഇതില് മുന്കൈയെടുത്തു. കേരള ശാസ്ത്രസാ 
ഹിത്യ പരിഷത്തും കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റില്ലൂട്ടും കേരള സാഹിത്യ 
അക്കാദമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗവും ഈ ശ്രമങ്ങളുടെ തുടര്ച്ച 
യാണ്. ഇത്തരത്തില്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്ക്കെല്ലാം ധാരാളം വായനക്കാ 
രൂമുണ്ടായിരുന്നൂ. 

ഭാഷാമാധ്യമത്തിന്െറ അപചയം 
മേല്പറഞ്ഞ സംഘടനകളുടെയും നിരവധി ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകര 

ണങ്ങളുടെയും ശ്രമഫലമായി എല്ലാ സാഹിത്യവൈജ്ഞാനിക ശാഖകളിലും 
പെട്ട പുസ്തകങ്ങള് മലയാളഭാഷയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബാലസാഹിത്യ കൃതി 
കളും നിരവധിയുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റിന്െറ ആഭിമുഖ്യത്തില് ഒരു 
ബാലസാഹിത്യ ഇന്സ്റ്റിദ്ലയൂട്ടും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സങ്കീര്ണമായ 



ഥു 

ശാസ് ത്ര സാമൂഹൃശാസ് ത്ര വിഷയങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവശ്യമായ 
പദാവലിയും ശൈലിയും രൂപപ്പെട്ടുവരികയാണ്. ഇക്കാര്യത്തില് കേരള 
ശാസ് ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തും ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റില്ല്യൂട്ടും നല്കിയ സംഭാവന 
കള് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 

പക്ഷേ, ഈ ശ്രമങ്ങളൊന്നും മലയാളഭാഷാ പഠനത്തിന്െറ വളര്ച്ചയി 
ലേക്കു നയിച്ചിട്ടില്ല. മലയാളഭാഷാമാധ്യമം ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാ 
ഭ്യാസത്തെ സഹായിക്കുകയില്ലെന്ന ധാരണയാണ് വളര്ന്നുവരുന്നത്. “സ്റ്റാ 
ദസ്" ബോധമില്ലാത്ത, ഗരരവത്തില് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകള്പോലാം ഇന്ന് 
ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണ്. മലയാളഭാഷയ്ക്കു 
വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ശബ് ദമൃണ്ടാക്കിയാലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് 
ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ് ഞാനമില്ലാതെ മറ്റുമാര്ഗമില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും 
ഏറെയുണ്ട്. 

ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് എന്താണ് 
കാരണം? പല ദശകങ്ങളായി മലയാളഭാഷയെ വികസിപ്പിക്കുവാന് നടത്തിയ 
ശ്രമങ്ങള് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണോ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ ചോദ്യ 

_ങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണമെങ്കില് , ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാനുകൂലികള് നല്കുന്ന 
വാദങ്ങളാണ് പൊതുവില് ഉയര്ന്നു കേള്ക്കാറുള്ളത്. 4 

1 ഇംഗ്ലീഷാണ് അഖിദേന്ത്യാതലത്തിലാള്ള വൈജ് ഞാനിക ഭാഷയായി 
പൊതുവില് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലും ഉന്നതവിദ്യാ 
ഭ്യാസരംഗത്തെ ബോധനഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ്. പ്രൊഫഷണല് വിദ്യാഭ്യാസ 
ത്തിലും ഇംഗ്ലീഷില്ലാതെ മറ്റു മാര്ഗമില്ല. ഭരണരംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന 
ഭാഷയുഠ ഇംഗ്ലീഷാണ്. പിന്നെ പ്രൈമറിതലം മുതല് ഇംഗ്ലീഷ് 
പഠിപ്പിക്കുന്നതില് എന്താണ് തെറ്റ്? 

2 വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ പ്രധാനലക്ഷ്യം തൊഴില് നേടുകയാണ്. മലയാള 
ഭാഷയിലുള്ള അധ്യയനംകൊണ്ട് കേരളത്തില് മാത്രമേ തൊഴില് നേടാന് 
സാധിക്കൂ. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിന്െറ ഏതുൃഭാഗ 
ത്തുവേണമെങ്കിലും തൊഴില് നേടാന് കഴിയും. ഗള്ഫിലാം മറ്റു 
പുറംനാടുകളിലൂം പോകന്നവര്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യമാണ്. 

3 സാമ്പത്തിക ഉദാരവല്ക്കരണത്തിന്െറയും “ആഗോളവല്ക്കരണതത്തി 
ന്െറയും പശ്ചാത്തലത്തില് ആധുനിക വാണിജുയ സമൂഹത്തിന്െറയും 
സംസ് കാരത്തിന്െറയും ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ്. മലയാളഭാഷയിലുള്ള ഈന്നല് 
പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണമാണ്. 

4 വിദ്യാഭ്യാസത്തില് ഉയര്ന്ന നിലവാരം പുലര്ത്തുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ്മീഡിയം 
സ്കൂളുകളാണ്. മലയാളംമീഡിയം സ്കൂളുകളില് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടികള് 
എസ് എസ് .എല്.സി.പരീക്ഷയില് ശോഭിക്കുന്നില്ല. 

5 ഇംഗ്ലീഷാണ് സാമൂഹൃപദവിയുടെ ചിഹ്നം. “ആധുനിക” സംസ “കാര 
ത്തെക്കറുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും സാമൂഹ, പദവിയും തമ്മില് ബന്ധപ്പെട്ടിരി 
ക്കുന്നു. ഇതു രണ്ട് ലേക്കടുമുള്ള പടിവാതില് ഇംഗ്ലീഷാണ്. 

ചൂരമുക്കത്തില്, ഇംഗ്ലീഷില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചു നമുക്കു 
ചിന്തിക്കാന് സാധ്യമല്ല. പിന്നെ മലയാളഭാഷ മാധ്യമമാക്കുന്നതിനെക്കു 
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റിച്ച് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നത് അനാവശ്യമല്ലേ? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം 

കണ്ടെത്തണമെങ്കില് പഠനമാധ്യമമെന്ന നിലയില് മലയാള ഭാഷയുടെ 

വളര്ച്ചയും, അതിനുള്ള പരിമിതികളും പരിശോധിക്കണം. അത് ആധുനിക 

വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിയയുടെ പരിമിതികളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു. ഇതു 

വൃക്തമാക്കിയാല് മൂന്സൂചിപ്പിച്ച വാദങ്ങള്ക്കൂള്ള മറുപടി നല്കുക 

എളുപ്പമാക്യം. 

മലയാളഭാഷ എന്ന പഠന മാധ്യമം 

ജനകീയമായ പഠനമാധ്യമം എന്ന നിലയില് മലയാളഭാഷയുടെ വളര്ച്ച 
കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടില് മാത്രമാണുണ്ടായത്. മധ്യകാലത്ത് ഉപയോഗിക്ക 
പ്പെട്ട വൈജ്ഞാനിക രചനകളില് ഭൂരിഭാഗവും സംസ് കൃതത്തിലായിരുന്നൂ. 
നാടുവാഴികളുടെയും ജന്മികളുടെയും എഴുത്തുപണികള്ക്കും കണക്കു 
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമായിരുന്നു മലയാളഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ശറസന 
ങ്ങള്, ഗ്രന്ഥവരികള്, കരണങ്ങള്, നീട്ടുകള്, നിനവുകള് മുതലായവയില് 

കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ഭാഷ പഠിച്ചിരുന്നത് ന്യൂനപക്ഷം ആളുകള് മാത്രമായി 
രുന്നു. എഴുതപ്പെട്ട സാഹിത്യകൃതികള് ആസ്വദിച്ചതും അവര്തന്നെ. 
എഴുത്തു പഠിപ്പിച്ചവരെ എഴുത്തശ്ുന്മാര് എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു. മലയാള , 
ഭാഷയിലൂടെ മറ്റു വിഷയങ്ങള് പഠിക്കുക എന്നതിനേക്കാള് പ്രാധാന്യം 
മലയാളം എഴുത്ത് അഭ്യസിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. 

കൊളോണിയല് കാലഘട്ടത്തില് അധീശസ്വഭാവമമുളള ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷായി 
രുന്നു. കോളനികള്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള മത് സരത്തില് ഇംഗ്ലണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ 
കീഴടക്കി ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് ഈ 
മേല്ക്കോയ്മ ലഭിച്ചത്. (ഫ്രഞ്ച് പ്രദേശമായ പോണ്ടിച്ചേരിയില് അധീശ 
ഭാഷ ഫ്രഞ്ചും പോര്ട്ടുഗീസ് ഭരണത്തിലായിരമന്ന ഗോവയില് പോര്ട്ടുഗീസു 
മായിരുന്നുവെന്ന് ഓര്ക്കണം). ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഇന്ത്യ കീഴടക്കുന്ന അവസര 
ത്തില് യൂറോപ്പിലെ വരേണ്യ വര്ഗത്തിന്െറ ഭാഷ ഫ്രഞ്ചായിരുന്നു. 
വ്യവസായ വിപ്പവത്തിനും വിപൃലമായ കോളനിസാമ്രാജുത്തിന്െറ സ്ഥാപന 
ത്തിനുംശേഷം പത്തൊന്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്െറ അന്ത്യത്തില് മാത്രമാണ് 
ഇംഗ്ലീഷിന് ഫ്രഞ്ചിനോടൊപ്പം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്. മുതലാളിത്തശക്തിയെന്ന 
നിലയില് ബ്രിട്ടന്െറ വളര്ച്ചയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് സ്ഥാനം 
നേടിക്കൊടുത്തത്. 

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലും തിരുവിതാംകൂര്-കൊച്ചി രാജ്യങ്ങളിലും 
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാനാരംഭിച്ചത് അതിന് വൈജ്ഞാനികമായോ 
സാംസ് കാരികമായോ മേല്ക്കോയ്മ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല. കൊളോണിയല് 

. ഭരണാധികാരികളുടെ “ശാസനഭാഷ" (ഠഠന്നദ്നഠ |൦0൧306) ആയതുകൊണ്ടു 
മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രചാരം ലഭിച്ചത്. മെക്കോളേ 
പ്രഭു ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഭരണാധികാരികള് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ 
ജനങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്നതില് ഉരന്നിയില്ല. ഭരണം നടത്തുകയും, ഇംഗ്ലീഷ് 
മൂല്യങ്ങളുള്ക്കൊള്ളുന്ന മധ്യവര്ഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മാത്രമായിരുന്നു 
അവരുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാല് വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങള് മുഴു 
വനും നിറവേറ്റാന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാമാധ്യമത്തിന് കഴിയുകയില്ലെന്ന് 
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കൊളോണിയല് ഭരണാധികാരികള് മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് അവര് 
'വെര്ണാക്കുലര്' എന്നു വിളിച്ച ഇന്ത്യന് ഭാഷാ സ്കൂളുകളും സ്ഥാപിച്ചു. 

കേരളത്തില് തിരുവിതാംകൂര് - കൊച്ചി ഗവണ്മെന്റുകള് ആദ്യം 
സ്ഥാപിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകളായിരുന്നു. മിഷനറിമാരും ഇംഗ്ലീഷ് 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുതന്നെയാണ് മൂന്കൈയെടുത്തത്. കൊളോണിയല് ഭരണ 
കൂടത്തിന്െറ വളര്ച്ച ഗുമസ് തന്മാര്, ആമീന്മാര്, അധ്യാപകര് മുതലായ 
നിരവധി സേവന രൂപങ്ങളെ വളര്ത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഇവര്ക്ക് വിദ്യാ 
ഭ്യാസം നല്കാന് പ്രാദേശിക ഭാഷകളും ആവശ്യമായിരുന്നു. അത് 1817-ല് 
തിരുവിതാംകൂറിലും 1818-ല് കൊച്ചിയിലും ചില ഭാഷാ വിദ്യാലയങ്ങള് 
സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങള്ക്ക് ഗ്രാമതലത്തില് നടന്നുപോന്ന 
എഴുത്തു പള്ളികളുമായി മത് സരിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് 1833-ല് 
കൊച്ചിയിലെ ഗവണ്മെന്റ് ഭാഷാ വിദ്യാലയങ്ങള് അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടിവന്നു. 
ഏതാനും വര്ഷങ്ങള്ക്കകം അവ പുനരാരംഭിച്ചുവെങ്കിലും ഫലപ്രദമായില്ല. 
കൊളോണിയല് സേവന മേഖലകളിലെ അധീശഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതായി 
രുന്നു പ്രധാന കാരണം. ര 

പത്തൊന്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്െറ ഉത്തരാര്ധത്തിലായിരുന്നു ഭാഷാവിദ്യാ 
ലയങ്ങള് കൂടുതലായി വളര്ന്നുവന്നത്. കൊളോണിയല് ഭരണകൂടത്തിന്െറ 
താല്പര്യങ്ങള്ക്കതീതമായ സാമൂഹൃസാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഇതിന് 
കാരണം. തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും വളര്ന്നുവന്ന വാണിജ്യവല് 
ക്കരണവും കാര്ഷിക ബന്ധങ്ങളില് വന്ന മാറ്റവയം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് 
പൂതിയ ആവശ്യക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇവര്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലല്ലാ 
യിരുന്നു താല്പര്യം. അവരുടെ സംവേദനഭാഷ തന്നെ എഴുതി പഠിക്കൂന്നതി 
നായിരുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തെ ഒരൂ പരിധിവരെ നിറവേറ്റാന് ശ്രമിച്ചത് 
തിരുവിതാംകൂര് ഗവണ്മെന്റ് മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാല്, സര്ക്കാര് 
സ്കൂളുകളുടെ നിരവധി ഇരട്ടി സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിച്ചത് സ്വകാര്യ 
വൃക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ്. ഗവണ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്രാന്റ് - 
ഇന്-എയിഡ് സ്കീം ഇതിനവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തൂ. 1873-4 
ല് തിരുവിതാംകൂറില് സര്ക്കാർ വെര്ണാക്കൂലര് സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം 
117 ആയിരുന്നത് 1894-ല് 255 ആയി വര്ധിച്ചു. 1873-4 ല് സ്വകാര്യ 
എയിഡഡ് വെര്ണാക്കൂലര് സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം 20 ആയിരുന്നത് 1895-ല് 
1388 ആയി വര്ധിച്ചു. കൊച്ചിയിലും മലബാറിലും ഭാഷാവിദ്യാലയങ്ങള് 
വര്ധിച്ചു. 

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില് മലയാള ഭാഷാവിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും 
വര്ധിച്ചു. കേരളത്തിലെ പിന്നോക്കവിഭാഗങ്ങളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും 
വന്തോതിലുള്ള പ്രവേശനം സാധുമാക്കിയത് ഭാഷാവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ 
വളര്ച്ചയായിരുന്നു. കൊളോണിയല് ഭരണകൂടം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസ 
ത്തിനു നല്കിയ മേല്ക്കോയ്മയ്ക്കും അവര് പ്രചരിപ്പിച്ച താഴോട്ട് 
അരിച്ചിറങ്ങല് (റഠഗ്ഖയ 00) സിദ്ധാന്തത്തിനും വൃത്യസ്തമായ 
സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു ഇവിടെ. കേരളത്തില് വളര്ന്നു വന്ന ജനാധി 
പത്യ, പ്രസ്ഥാനങ്ങള്ക്കൂം മലയാളഭാഷയുടെ വികാസത്തിനും തമ്മിലൂള്ള 
ബന്ധം പ്രധാനമാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്െറ പൂര്വാര്ധത്തിലെ 
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സാഹിത്യകാരന്മാരില് വലിയ ശതമാനം ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളില് പ്രവര് 

ത്തിച്ചവരും പ്രചോദനം കൊണ്ടവരും ആയിരുന്നു. അതേസമയം കേരള 

ത്തില് വളര്ന്നുവന്ന വാണിജ്യവ്യവസായ താല്പര്യങ്ങള്ക്കു വിഘാതമായി 

മലയാളഭാഷയെ ആരും കണ്ടിരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരുന്നെ 

ചിലും അത് ഒരു സംവേദനരൂപമായി നിലനിന്നത് കൊളോണിയല് 

ഭരണകൂടത്തിന്െറ പ്രവര്ത്തകരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്, ജഡ്ജിമാര്, വക്കീല് 

മാര്, അധ്യാപകര് മുതലായവരില് മാത്രമായിരുന്നു. 
പഠനമാധ്യമമെന്ന നിലയിലുള്ള മലയാളഭാഷയുടെ വളര്ച്ചയ്ക്ക് 

നിരവധി ശ്രമങ്ങളും ഇക്കാലത്തു നടന്നതായി കാണാം. പത്തൊമ്പതാം 

നൂറ്റാണ്ടിന്െറ അന്ത്യത്തില് തിരുവിതാംകൂറിലും പിന്നീട് കൊച്ചിയിലും 

മലബാറിലും രൂപംകൊണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ബൂക്ക് കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു ഇവയി 

ലൊന്ന്. മലയാളഭാഷയില് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പാഠപുസ്തകങ്ങള് 

തയ്യാറാക്കാന് ശ്രമങ്ങള് നടന്നു. നിരവധി പുസ്തകങ്ങള് പഠനാവശ്യങ്ങള് 
ക്കായി വിവര്ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില് വന്ന 
വൈജ്ഞാനിക ലേഖനങ്ങളും അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളും മറ്റൊരു ചുവടുവെ 
പ്പായിരുന്നു. 

1945-ല് തിരുവിതാംകൂറില് നിര്ബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള 
നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. തിരുവിതാംകൂറിലെ എല്ലാ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളും 
സര്ക്കാര് ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടി ഇതിന്െറ ഭാഗമായാണ് ഉണ്ടായത്. 
പിന്നീട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, ഈ നടപടി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസചരി 
ത്രത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. വരേണ്യ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ 
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കൊളോണിയല് നിലപാടില്നിന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാ 
സത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് ഈ 
നടപടി സൂചിപ്പിച്ചത്. പൂതിയ നയത്തിന്െറ അടിത്തറകളിലൊന്ന് 
മലയാളഭാഷാ സ്കൂളുകള്ക്കുള്ള അംഗീകാരമായിരുന്നു. 

1956-ല് ഐക്യകേരളം നിലവില്വന്നു. ഭാഷാസംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബ 
ന്ധിച്ച നയത്തിന്െറ ഭാഗമായിരുന്നു കേരളത്തിന്െറ രൂപീകരണം. വിദ്യാഭ്യാ 
സത്തിലും സാക്ഷരതയിലും മുന്പന്തിയില്നിന്ന കേരളം അത് സാധിച്ചത് 
മലയാള ഭാഷാപഠനത്തിലൂടെയാണ് . വരേണുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ കേന്ദ്രങ്ങ 
ളായിരുന്ന വന്നഗരങ്ങള്ക്കൂ സാധിക്കാതിരുന്ന നേട്ടമായിരുന്നു ഇത്. 
കൊളോണിയല് വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയുടെ ഒരു സുൃപ്രധാനവശത്തോടുള്ള 
ചെറുത്തുനില്പിന്െറ സൂചനയായിരുന്നു ഈ നേട്ടം. 1960-ല്ത്തന്നെ 
പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം മുന്പന്തിയില് എത്തിയിരുന്നു. 

_ തുടര്ന്നുള്ള രണ്ടു ദശകങ്ങളില് ഹൈസ്കൂളുകളുടെ എണ്ണവും വന്തോതില് 
വര്ധിച്ചു. 1980-കളുടെ ആദ്യം കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുക 
ളുടെ എണ്ണം മൊത്തം സ്കൂളുകളുടെ മൂന്നുശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. 

ഈ സ്ഥിതിയില്നിന്നാണ് നാം അതിവേഗം പിറകോട്ടു പോയ്ക്കൊ 
ണ്ടിരിക്കുന്നത്. മേല് നല്കിയ വിവരങ്ങള് ഒരു കാര്യം വൃക്തമാക്കുന്നു. 
കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടങ്ങള് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഗവണ്മെന്റു 
കളുഠ മിഷനറിമാരും നല്കിയ ഓദാര്യമല്ല. അവര് ന്നിയത് ഇംഗ്ലീഷ് 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണ്. കൊളോണിയലിസത്തിന്െറ അന്ത്യത്തില് മാത്രമാണ് 
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അവര് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ പ്രാധാന്യം അംഗീകരിച്ചത്. കേരള 
ത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം വളര്ത്തിയത് ഇവിടെ രൂപംകൊണ്ട ജനാധി 
പത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ സാധ്യതകളാല് ആകൃഷ്ടരായ 
വൃക്തികളും സംഘടനകളുമാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് രൂപംനല്കി 
യത്. അതിന്െറ പ്രധാന ഘടകം മലയാളഭാഷയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമായി 
രൂന്നു. മലയാളഭാഷാ പഠനവും ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികാസവും 
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാനുകൂലി 
കള് ചോദ്യഠചെയ്യുന്നത് കേരളത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ജനാധിപത്യമുന്നേറ്റത്തിന്െറ 
പ്രാധാന്യത്തെയാണ്. 

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ അധീശത്വം 
ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാനുകൂലികള് പ വാദങ്ങളി 

ലേക്കു കടക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്കു നല്കപ്പെടുന്ന സാര്വലരകിക 
സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ വാദം നിലനില്ക്കുന്നത്. ഈ സാര്വലാ 
കികത വസ്തുതാപരമായി ശരിയാണോ? ശരിയാണെങ്കില് ഇപ്പോള് കാണുന്ന 
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ അധീശത്വത്തിന്െറ കാരണങ്ങളെന്താണ്? 

ഒന്നാമത്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സാര്വലരകികമാണെന്ന വാദം വസ്തുതാപര 

മായി ശരിയല്ല. ബ്രിട്ടനിലും ബ്രിട്ടന്െറ മുന്കോളനികളിലും ആസ് ത്രേലിയ, 
ന്യൂസിലാന്റ് മുതലായ കൂടിയേറ്റ പ്രദേശങ്ങളിലയം മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് 
പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബ്രിട്ടന്െറ മുന്കോളനികളില് അമേരിക്കന് ഐക്യനാടു 
കളെയും കാനഡയെയും ഉള്പ്പെടുത്താം. മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലൂള്ള ജനങ്ങള് 
ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നില്ല. യൂറോപ്യന് രാഷ്ട്രങ്ങളില്പോലൂം ഇംഗ്ലീഷ് 
അറിയുന്നവര് അധികമില്ല. ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളില് വൈജ്ഞാനിക രചനകള് 
പോലം സ്വന്തംഭാഷയിലാണ്. ഇന്ത്യക്കാര്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള വിധേ 
യത്വം അവയുടെ കൊളോണിയല് അടിമത്തത്തിന്െറ ചിഹ്നമാണ്. സ്വാത 
ന്ത്ര്യാനന്തരഘട്ടത്തിലും ഈ അടിമത്തം തൃട൪ന്നുപോരുന്നു. 

ഈ അടിമത്തത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന “സാര്വലാരകിക' ഘടകങ്ങളുണ്ട്. 
അമേരിക്കന് സാ്രാജ്യത്വത്തിന്െറ വികാസവും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന 
ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഏജന്സികളില് അമമരിക്കയ്ക്കുള്ള സ്വാധീനവുമാണ് 
ഒന്നാമത്തെത്. ഐകൃരാഷ്ടരസഭയില് എല്ലാ ഭാഷകളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
അവ പരസ്പരം വിവര്ത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ഏര്പ്പാടുകളുമുണ്ട്. എന്നാല്, 
ലോകബാങ്ക്, ഐ.എം.എഫ് മുതലായ സാമ്പത്തിക സംഘടനകള് ഉപയോ 
ഗിക്കൂന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്കുകളും ബഹുരാഷ്ട്രകൂത്തക 
കളുഠ അമേരിക്കയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരടെ ഭാഷയും 
ഇംഗ്ലീഷാണ്. വന്കിട പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണശാലകളില് വലിയ ശത 
മാനം അമേരിക്കയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഹോളിവുഡില് നിര്മി 
ക്കുന്ന സിനിമകളാണ് അന്താരാഷ്ട്രമാര്ക്കറ്റ് പിടിച്ചുപറ്റുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര 
ടി.വി.ശ്യഠഖലകളായ സി.എന്.എന്, ബി.ബി.സി, റൂപര്ട്ട് മര്ഡോക്കിന്െറ 
ശ്യഠഖലകള് മുതലായവയുടെ ഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷാണ്. അതായത് ഇന്ന് നാം 
ചര്ച്ച ചെയ്യുന്ന “ആഗോളവല്ക്കരണ'ത്തിന്െറ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ്. 
ഇംഗ്ലീഷിന്െറ അധീശത്വം 'ആഗോളവല്ക്കരണം' എന്ന ഓമനപ്പേരോടുകൂ 
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ടിയ നവകൊളോണിയലിസത്തിന്െറ അധീശത്വമാണ്. 
ഇന്ത്യയില്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ആധിപത്യത്തെ സഹായിക്കുന്ന ആന്ത 

രികഘടകങ്ങളുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയില് കൊളോണിയല് അധീശ 

ത്വത്തിന്െറ ചിഹ്നമായ ഇംഗ്ലീഷില്നിന്ന് മോചനം നേടണമെന്ന ധാരണ 
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ചിലര് നിര്ദേശിച്ചത് ഹിന്ദിയെ രാഷ്ട്രഭാഷ 

യാക്കണമെന്നായിരുന്നു. എന്നാല് ഹിന്ദി സംസാരിക്കാത്ത തമിഴ് നാടുപോ 

ലൂള്ള പ്രദേശങ്ങളില് ഈ നീക്കത്തോട് യോജിപ്പുണ്ടായില്ല. തുടര്ന്ന് 

ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു നിര്ദേശിച്ച തൃഭാഷാ പദ്ധതി ഒരു അനുരഞ്ജനമെന്ന 

നിലയില് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു. ഈ അനുരഞ്ജനത്തിന്െറ ഏറ്റവും പ്രധാന 

പ്പെട്ട ദരര്ബല്യം ഒരു ബന്ധഭാഷയെന്ന നിലയില് ഇംഗ്ലീഷ് തുടരാനനുവദി 

ക്കവ്വെട്ടുവെന്നതാണ്. കൊളോണിയല് ഭരണകൂടത്തിന്െറ ഭാഗമായിരുന്ന 

ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണഭാഷയായും പ്രധാന വൈജ് ഞാനികഭാഷയായും തുടരുന്ന 
തിനുള്ള അംഗീകാരമായിരുന്നു തൃഭാഷാപദ്ധതി. പ്രൈമറിതലത്തില് 
ഹിന്ദിയും മലയാളവും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തു 
മുഴുവന് ഇംഗ്ലീഷുതന്നെ തുടര്ന്നു. 

ഭാഷാസംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളര്ച്ച ഈ സ്ഥിതിയില് മാറ്റം വരുത്തിയില്ല. 
പ്രാദേശികഭാഷകള് ഒരേ നിലയില് വളരുകയും അവ ആശയങ്ങളും 
ശബ് ദങ്ങളും വിനിമയം ചെയ്തു ശക്തിപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായി 
രൂന്നു. അതിനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കേണ്ട ചുമതല കേന്ദ്രസംസ്ഥാന 
ഗവണ്മെന്റുകള്ക്കായിരുന്നു. എന്നാല്, ഗവണ്മെന്റ് തലത്തില് ഭരണ 
ഭാഷ പ്രാദേശിക ഭാഷയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് വിജയിച്ചില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് 
തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന പ്രതിബന്ധം. കഴിഞ്ഞ കാല്നൂദ്റാണ്ടോളമായി 
നടക്കുന്ന കേന്ദ്രീകരണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ആശയവിനിമയത്തില് ഇംഗ്ലീഷി 
നുള്ള ആധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. പ്രാദേശികഭാഷകളിലെ ആശയവിനി 
മയം ശക്തിപ്പെടുത്താനും പരസ്പരം വിവര്ത്തനം ചെയ്യാനും നാഷണല് 
ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും അവയ്ക്കു 
പൂര്ണ വിജയമുണ്ടായില്ല. 

വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്ൃത്തിന്െറ വികാസത്തിനും മറ്റു ഇന്ത്യന് 
ഭാഷകളുമായി സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്തുന്നതിനും ഏറ്റവുമധികം ശ്രമിച്ച ഭാഷ 
മലയാളമാണ്. പ്രധാന ഇന്ത്യന് ഭാഷകളിലെ സഹിതൃക്ൃതികള്ള്ലാം 
മലയാളത്തിലേക്കു വിവര്ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതില് മലയാളത്തിലെ 
ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള് പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശ്വസാ 
ഹിത്ൃക്ൃതികളും നിരവധി വൈജ്ഞാനിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും മലയാള 
ത്തിലേക്കു വിവര്ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയുടെയും ലോകത്തിന്െറയും 
സംസ്കാരത്തെയും ജനജീവിതരീതിയെയും മലയാളികള്ക്കു പരിചയപ്പെടു 
ത്താന് ഈ ശ്രമങ്ങള് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായനയില് തല്പരനായ 
മലയാളിക്ക് ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും പ്രധാന സാഹിത്യകാരന് 
മാരും പണ് ഡിതന്മാരും അപരിചിതരല്ല. ശാസ് ത്ര-സാമൂഹൃശാസ്ത്രസി 
ദ്ധാന്തങ്ങളുമായുള്ള പരിചയവുമുണ്ട് . എങ്കിലും, ഭരണതലത്തിലും ഉന്നത 
വിദ്യാഭ്യാസ-സാങ്കേതികരംഗങ്ങളിലും ഇംഗ്ലീഷിന്െറ അധീശത്വം തുടര്ന്നു 
പോന്നതുകൊണ്ട് മലയാള ഭാഷയ്ക്കുണ്ടായ വികാസം ബോധനരൂപങ്ങളില് 
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പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ സംഘടനവും ബോധ 
നവും ഇംഗ്ലീഷില്ത്തന്നെ തുടര്ന്നു. സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസത്തില്പോലും 
ശാസ്ത്രം, സാമുഹൃശാസ്ത്രം, ഗണിതം മുതലായ വിഷയങ്ങളില് “ഇംഗ്ലീഷ്” 
മാധ്യമം തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന വാദവും ശക്തിപ്പെട്ടു. ഇതിന്െറ ഫലമായി 
മലയാളഭാഷയുടെ വികാസം അക്കാദമിക് മേഖലയ്ക്കു പുറത്താണ് 
പ്രധാനമായും ഉണ്ടായത്. 

എഴുപതുകളില് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ കേന്ദ്രീകരണപ്രവണതകള് മറ 
നീക്കി പുറത്തുവന്നു. സ്കൂളുകളില് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിന്െറ 
മാനദണ്ഡം എന്.സി.ഇ.ആര്.ടി.നിര്ദേശങ്ങളായി. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തില് 
യു.ജി.സി.കേന്ദ്രീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങള് നിര്ദേശിച്ചു. വൈദ്യത്തില് മെഡി 
ക്കല് കരണ്സിലും എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ടെക്നിക്കല് എഡുക്കേഷന് 
കരണ്സിലൂം നിലവില്വന്നു. കേന്ദ്ര സര്വകലാശാലകളും ഐ.ഐ.ടി.പോ 
ലൂള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ ചാലകശക്തികളായി. 
ഇവയ്ക്ക് അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലുണ്ടിലൂമുള്ള പ്രമുഖ സര്വകലാശാലകളു 
മായി ബന്ധമുണ്ടായി. കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വ്യവഹാരഭാഷ 
ഇംഗ്ലീഷായിരുന്നു. ഇവരുടെ പാഠ്യപദ്ധതികളും ബോധനവുമെല്ലാം ഇംഗ്ലീ, 
ഷായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിന്െറ മാതൃകകളെന്നു കണക്കാക്ക 
പ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാഭൂ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് ആ 
ഭാഷയുടെ അധീശത്വം വര്ധിച്ചു. 

ചുരുക്കത്തില് ശാസ് ത്ര-സാമൂഹൃയ ശാസ് ത്രബോധനത്തിന് മലയാള 
ഭാഷ ഉപയോഗ്രപ്രദമല്ലെന്ന വാദം ശരിയല്ല. ഇംഗ്ലീഷിന്െറ സ്വാധീനം 
വളര്ന്നുവരുന്നത് അക്കാദമികതലത്തില് നിന്ന് അകന്നുനില്ക്കുന്ന കാരണ 
ങ്ങള് കൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യന് ഭരണകൂടത്തിന്െറയും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െ 
റയും സാങ്കേതിക മേഖലയുടെയും മേല് നിലനില്ക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിന്െറ 
ഭാഷാപരമായ അധിീശത്വംകൊണ്ടാണ് ഭാഷാമാധ്യമമെന്ന നിലയിലും 
ഇംഗ്ലീഷ തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്ന വാദമുയരുന്നത്. മലയാളഭാഷയെ 
വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തിയാല് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗ 
ത്തിലും സാങ്കേതികതലത്തിലും ബോധനഭാഷയായി മലയാളത്തിനു വളരാ 
നാകും. ജവഹര്ലാല് നെഹ് റുവിന്െറ നിര്ദേശമനുസരിച്ചുതന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് 
ഭാഷ ബന്ധഭാഷയായി മാത്രം നില്ക്കേണ്ടതാണ്. ബോധനമാധ്യമമായി 
ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അതില് വ്യവസ്ഥയില്ല. അതുകൊണ്ട്, 
ബോധനമാധ്യമമായി സ്കൂള്തലം മുതല് മലയാളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. 

ഭാഷാമാധ്യമവും തൊഴില് സാധ്യതകളും 
മധ്യവര്ഗത്തൊഴിലൂകള് നേടുന്നതിനും ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം അത്യാവശ്യമാ 

ണെന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന വാദം. കേരളത്തിനു പുറത്തുപോയി 
തൊഴില് നേടുന്നതിനും ഇന്നത്തെ തൊഴില്ഘടനയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് 
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ജ്ഞാനം ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യയിലെ 
അധീശഭാഷയായി തുടരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഘടകത്തിന്െറ പ്രാധാന്യമേറു 
ന്നുണ്ട്. പക്ഷെ, ഇതുകൊണ്ട് തെളിയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കണ 
മെന്ന് മാത്രമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ബോധനമാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് 
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ഇതുകൊണ്ട് അര്ഥമാകുന്നില്ല. ഏതൊരു സാങ്കേതികവും ഭരണപരവുമായ 

തൊഴില് ചെയ്യുമ്പോഴും തൊഴില് ചെയ്യൂന്ന മേഖലയിലെ ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടി 
വരും. ഐ.ഏ.എസിലെ കേരള കേഡറില് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ 

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മലയാളം പഠിക്കണം. ഐ.എഫ്.എസ് കേഡറില് 

വിദേശത്തു, നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ആ നാട്ടിലെ ഭാഷ 

പഠിക്കണം. അതുപോലെ കേരളത്തിനു പുറത്ത് തൊഴില് നേടുന്നു ഒരാള്ക്ക് 

ആ പ്രദേശത്തെ ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. ഈ പ്രശ്നം 

ഇംഗ്ലീഷ് ബോധന മാധ്യമമാകുന്നതുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 
യഥാര്ഥത്തില് വേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രധാന ഭാഷകളും പ്രധാന 
വിദേശഭാഷകളും പഠിക്കാനുള്ള സരകര്യങ്ങള് വളര്ത്തിക്കൊണ്ടുവരുക 
യാണ്. ഇന്നു കേരളത്തിലൊരിടത്തും അത്തരം സരകര്യമില്ല. എന്നാല് 
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഒറ്റമൂലിയെന്ന നിലയില് പഠിക്കണമെന്ന് ശക്തിയായി 
വാദിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. 

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മറുനാട്ടില് തൊഴില് നേടുന്നതിനുള്ള ഒറ്റമൂലിയാണോ? 
അതുമല്ലെന്നതാണ് വാസ് തവം. ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോപോളിറ്റന് നഗരങ്ങളെ 
മാറ്റിനിര്ത്തിയാല് മറ്റൊരിടത്തും ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ട് ഉപയോഗമില്ല. പല 
വടക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഭരണഭാഷ ഹിന്ദിയാണ്. ഗള്ഫില് തൊഴില് 
നേടുന്നവര്ക്ക് അറബിക്കിന്െറ പ്രാഥമിക ജ്ഞാനമെങ്കിലുഠം അത്യാവശ്യ 
മാണ്. അമേരിക്കയും ഇംഗ്ലുണ്ടുമൊഴികെയുളള പ്രധാന പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളി 
ലെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു പ്രധാന സംവേദനഭാഷയല്ല. 

കേരളത്തില് എത്രപേരാണ് മറുനാടുകളില് തൊഴില് നേടുന്നത്? 
കേരളത്തിലെ തൊഴില് സേനയില് ഗള്ഫ് നാടുകളിലുള്ളവരമടെ എണ്ണം 
ഏഴു ശതമാനമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളില് തൊഴില് ചെയ്യുന്നവരെ 
കൂട്ടിയാലും കേരളത്തിലെ മൊത്തം ജനസാഖ്യയുടെ ഒരു ചെറുന്യൂനപക്ഷം 
മാത്രമാണ് പുറത്തുള്ളത്. അവര്ക്കുവേണ്ടി ഭാഷാമാധുമം മാറ്റണമെന്ന് 
പറയുന്നത് അസംബന്ധമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യമാണെന്നു പറയുന്ന 
മധ്യവര്ഗത്തൊഴിലൂകള് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നവ 
യാണ്. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷവും അവരെ ഇംഗ്ലീഷ് 
പഠിപ്പിക്കാന് കഴിയും. ഭാഷാമാധ്യമം മലയാളമായാലും അവരുടെ തൊഴില് 
സാധ്യതകള് നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധത്തില് മറ്റു ഭാഷകള് പരിശീലിപ്പിക്കാന് 
കഴിയും. 

ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വൈജ്ഞാനിക ഭാഷ 
ആധുനിക വിജ്ഞാനമേഖലയുടെ വളര്ച്ച മനസ്സ്ിലാകുന്നതിന് 

ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമാണെന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദമാണ്. 
“ബുദ്ധിജീവി"" പരിവേഷമുള്ള മധ്യവര്ഗമാണ് ഇത് ഉന്നയിക്കാറുള്ളത്. 
വ്യവസായവിപ്പവത്തിനു ശേഷം ശാസ് ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വികാസ 
ത്തിന്െറ പ്രധാന കേന്ദ്രം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളായതും 
യൂറോപ്പിലെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളില്നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നിരവധി 
ശാസ് ത്രജ്ഞര് അമേരിക്കയിലെത്തിയതും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ വൈജ്ഞാ 
നിക' പരിവേഷത്തിന് കാരണമാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഏതെങ്കിലും 
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ഭാഷയുടെ കൂത്തകാവകാശമല്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും 
എല്ലാ നാടുകളിലുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്യന് ഭാഷകള്, ഏഷ്യന് ഭാഷകള്, 
അടുത്തകാലത്തു വികസിച്ചുവരുന്ന ആഫ്രിക്കന് ഭാഷകള് മൂതലായവയി 
ലെല്ലാം വിശ്വോത്തര സാഹിത്യ-ശാസ് ത്രകൃതികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവയില് 
വലിയൊരു ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷില് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ശരിതന്നെ. അതുകൊണ്ട് 
ഇംഗ്ലീഷ് വൈജ്ഞാനിക ഭാഷയാകുന്നില്ല, പല വൈജ്ഞാനിക ഭാഷകളില് 
ഒന്നു മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. വൃത്യസ്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും 
സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തെ സമാഹരിച്ചു മലയാള ഭാഷയിലാക്കാനുള്ള 
ബുദ്ധിജീവികളുടെ ബാധയത അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. 

ബുദ്ധിജീവികളുടെ വൈജ്ഞാനികമായ വിധേയത്വത്തിന്െറ ചിഹ്ന 
മാണ് ഈ വാദം. മധ്യകാലത്ത് സംസ്കൃതം സ്വന്തം ആധിപത്യം 
നിലനിര്ത്തിയത് വിജ്ഞാനത്തിന്െറ ഭാഷയായിട്ടാണ്. കൊളോണിയല് 
കാലഘട്ടത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വിജ്ഞാനത്തിന്െറ ഭാഷയായി അധീശത്വം പൂല 
ര്ത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരഘട്ടത്തില് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ഭാഷകള്ളെല്ലാം 
വളര്ന്നു വരേണ്ടതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ബന്ധഭാഷയായി തുടരുന്നെങ്കില്ത്തന്നെ 
അതു താല്ക്കാലികം മാത്രമായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ധാരണ. എന്നാല് 
നമ്മൂടെ ബൂദ്ധിജീവികള് ആ ധാരണ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. താന് ഇംഗ്ലീഷ് 
പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും തന്റെറ മക്കള് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണമെന്ന് അവര് 
വാദിക്കൂന്നു. പലരുടെയും ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തിന്െറ പ്രധാന ലക്ഷ്യം വിദേശ 
രാഷ്ട്രങ്ങളിലെത്തല് കൂടിയാണ്. ഇന്ത്യയില് ശാസ് ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ 
പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് വിരല് ചൂണ്ടിയാണ് സ്വന്തം 'കൂടിയേറ്റ'ത്തെ 
അവര് ന്യായീകരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യകളെ 
ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താനും അവരുടെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകളെ 
വളര്ത്താനുമുള്ള ഫലപ്രദമായ മാര്ഗം ദേശീയ ഭാഷകളിലൂടെയുള്ള 
സംവേദനമാണെന്നത് അവര് വിസ്മരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ വികാസത്തെ 
തടയുന്നതിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൃുള്ള വരേണ 
വര്ഗത്തിന്െറ അധീശത്വം അടിച്ചേല്പിക്കുന്നതിലും മാത്രമാണ് അവര് 
വിജയിക്കുന്നത്. 

ശാസ ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകള് മനുഷ്യര്ക്കു പ്രയോജനകരമായ 
വിജ്ഞാനമാണെങ്കില് അവയെ വ്ൃൃയവഹരിക്കാന് കഴിയുന്ന ഭാഷ വളര്ന്നു 
വരും. അതു വളര്ത്താനുള്ള ശ്രമം ഇന്ന് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ 
പരിഷത്തും ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിവ്ല്യൂട്ടുമെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവയെ ശക്തിപ്പെ 
ടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ദേശാഭിമാനമുള്ള ബുദ്ധിജീവികള് ചെയ്യേണ്ടത്. 
അക്കാദമിക് തലത്തിലേക്ക് ഈ ഭാഷയെ വളര്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാന് അവര് 
ശ്രമിക്കണം. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ മേന്മയ്ക്കു 
വക്കാലത്തു പിടിക്കുന്നത് സ്വയം വഞ്ചിക്കുകയാണ്. 

ആഗോളവല്ക്കരണത്തിന്െറ ഭാഷ 
പുതിയ “സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാര''ങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇംഗ്ലീഷ് 

ഭാഷയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന പ്രാധാനയത്തിന്െറ വേരുകള് മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചു. 
ഒരു ആഗോള വാണിജ്യ, ഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷ് വളര്ന്നുവരുമ്പോള് 
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'ആഗോളവല്ക്കരണ'ത്തില്നിന്ന് അകന്നുനില്ക്കാന് കഴിയാത്ത ഇന്ത്യക്കാ 

രന് ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യമായിവരും. ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുദിക്കൂന്നൂ. 
ഇന്ത്യന് ജനതയുടെ എത്ര ശതമാനം ആളുകളാണ് ആഗോള വാണിജ്യ 
വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്? ഐ.എം.എഫ്, ലോകബാങ്ക് മാതൃകയിലൂ 

ഒള സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങള് നടപ്പില് വരുത്തിയ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും 
മാറ്റങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്താക്കള് മേല്ത്തട്ടിലുള്ള 10-15 ശതമാനമാണ്. 
ഇവരാണ് 'ആഗോളവാണിജ്യവ്യവസ്ഥ'യുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. മറ്റുളളവര് 
കൂടുതല് ദരിദ്രരാകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് “ആഗോളവല്ക്കരണ'ത്തിന്െറ 
ഭാഗമാകുന്ന ചെറുന്യൂനപക്ഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണോ നാം വിദ്യാഭ്യാസ 
പരിഷ്കാരങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നതും ഭാഷാമാധ്യമത്തെക്കൂറിച്ചു തീരുമാന 
മെടുക്കുന്നതും? 

ആഗോള വാണിജ്യ ഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷ് സമ്പന്നരാജ്യങ്ങള് പോലും 
സ്വന്തം ബോധനമാധുമമാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ജപ്പാന്, ജര്മനി, ഫ്രാന്സ് 
മുതലായ രാജ്യങ്ങളും കിഴക്കന് 'വ്യാഫ്ല'ങ്ങളായ ദക്ഷിണകൊറിയ, തായ് 
വാന് മുതലായ രാജ്യങ്ങളും സ്വന്തം മാതൃഭാഷയെ നിഷേധിച്ചയകൊണ്ടുുള്ള 
നയം നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല. എന്നാല്, നമ്മെക്കാള് എത്രയോ ഭേദപ്പെട്ട 
രീതിയില് 'ആഗോളവാണിജ്യ'ത്തില് പങ്കെടുക്കാന് അവര്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. 
മുതലാളിത്തത്തിന്െറ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അനിവാര്യ ഘടകമൊന്നു 
മല്ല. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസ്റ്രുകള് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പ്രചരിപ്പിച്ചത് 
അവരുടെ രാഷ്ട്രീയവും ആശയപരവുമായ അധീശത്വത്തിന്െറ ഭാഗമായാണ്. 
അവര് കൂടുതല് വാണിജ്യം നടത്തിയത് സ്വന്തം ഭാഷ സംസാരിക്കാത്ത 
മറ്റു മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളുമായാണ്. അവിടെ ഭാഷ ഒരു പ്രതിബന്ധമായി 
രൂന്നില്ല. ഇന്ന് 'ആഗോളവല്ക്കരണ'ത്തിന്െറ ഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷ് 
മാറുന്നതിന്െറ കാരണം ഐ.എം.എഫ്, ലോകബാങ്ക് മുതലായവയുടെ 
മേല് അമേരിക്കയ്ക്കമുള്ള ആധിപത്യമാണ്. ഈ ആധിപത്യത്തെയും അതുവഴി 
അവര് അടിച്ചേല്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും ആശയപരവുമായ 
മേധാവിത്വത്തെയും അളവുകോലാക്കി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി ആസൂ 
ത്രണം ചെയ്യാന് സാധിക്കില്ല. 

ഭാഷ- സാമൂഹ്ൃയപദവിയുടെ ചിഹ്നം 
പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത വാദഗതിയാണ് എതിര്ക്കാന് ഏറ്റവും 

വിഷമമുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സാമൂഹൃപദവിയുടെയും ആധുനിക 
സംസ്കാരത്തിന്െറയും ചിഹ്നമാണെന്നുളള അംഗീകാരം ഇത്തരം ഒരു 

. വാദഗതിയാണ്. കൂട്ടിയെ മൂന്നുവയസ്സുമുതല് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല 
 തല്ലിപ്പഠിപ്പിക്കുകയും” ഇംഗ്ലീഷ് നഴ്സറിപ്പാട്ടുകള് കാണാതെ ചൊല്ലിക്കു 
കയും ചെയ്യുന്ന വീട്ടമ്മ മൂകമായ ഇത്തരം വാദഗതിയുടെ ചിഹ്നമാണ്. 
കോസ് മറ്റിക് സിന്െറയും ബ്രൃട്ടി പാര്ലറിന്െറയും വീഡിയോ പോപ്റുകളു 
ടെയും സംസ്കാരത്തിന്െറ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ. സ്വന്തം 
കുട്ടിയെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മലയാളത്തിനുമുമ്പു പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വീട്ടമ്മമാര് 
മേല്സൂചിപ്പിച്ച ഏതു ന്യായം വേണമെങ്കിലും കണ്ടെത്തും. അല്ലെങ്കില് 
ഒന്നും മിണ്ടാതെ സമൂഹത്തിന്െറ 'ഒഴുക്കിന്െറ ഭാഗമാകും” ('വീട്ടച്ഛ'ന്മാ 
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രൂടെ സ്ഥിതിയും വൃത്യസ്തമല്ല, ന്യായീകരണങ്ങള്ക്കും ഒഴിഞ്ഞുമാറലുക 
ള്ക്കും കൂടുതല് വൈദഗ്ധ്യവും അവര് പ്രദര്ശിപ്പിക്കും). ഇവിടെ നമ്മുടെ 
മധ്യമവര്ഗത്തിനിടയില് വളര്ന്നുവരുന്ന ഉപഭോക് ത്യ സ്വഭാവമുള്ള ജീവി 
തശൈലിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഇംഗ്ലീഷ് മേല്ക്കോയ്മയുള്ള 
“ആധുനിക സംസ്കാര 'ത്തിന്െറ അധീശത്വത്തെക്കുറിച്ചമുളള മാസ്മര ശക്തി 
യുള്ള പ്രചരണത്തിന്െറ ഇരകളാണ് ഇവര്. വീഡിയോ കാസ്റ്റുകളും 
ഇലക് ട്രോണിക് ഗയിംസും ബ്യൂട്ടി പാര്ലറും പോലുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക 
രൂപമാണ് ഇംഗ്ലീഷ്. സ്വന്തം മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലേക്ക് 
(അതും സമരമില്ലാത്ത അണ്എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് ) അയയ്ക്കുന്നത് 
പദവിയുടെ ചിഹ്നമാണ്. നഴ്സറി ക്ടാസ് മുതല് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കൂ 
ന്നതും പദ്യങ്ങള് ചൊല്ലുന്നതും പദവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

പദവിസുചകമായ ഭാഷ സമൂഹത്തിലെ ഉച്ചനീചത്വത്തെ കുറിക്കുന്നു. 
മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് മോശമാണ്”. മലയാളം സ്കൂളുകളില് പോകു 
ന്നത് അധമവിഭാഗങ്ങള് മാത്രമാണ്. അവരോടൊപ്പം സ്കൂളുകളില് 
പോകുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും പദവിസുചകമല്ല. മുതലാളിത്ത സമൂഹ 
ത്തിനനയയോജ്യമായ പുതിയ ഒരു സവര്ണ വിഭാഗത്തിന്െറ സൃഷ്ടി 
ഇംഗ്ല്ീഷ ഭാഷാമാധ്യമത്തിന്െറ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 
“ആഗോള സ്വഭാവം അവ്ലകാശപ്പെടുന്ന നവകൊളോണിയല് സംസ്കാരത്തി 
ന്െറ അധീശത്വത്തിന്െറ സൂചകമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ആധിപത്യം. 

കേരളത്തിലെ സാമൂഹയ പ്രതിസന്ധിയുടെ പാശ്ചാത്തലം ഇതിനെ 
സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ നിലവാരത്തകര്ച്ച, 
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തൊഴില് ദായക സ്വഭാവമില്ലെന്ന ധാരണ, 
പൂതിയ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യകളും തൊഴില് രൂപങ്ങളും ഉള്ക്കൊള്ളാന് 
മറ്റു മാര്ഗങ്ങള് ആവശ്യമണെന്ന വിശ്വാസം മുതലായവജെല്ലാം മേല്സൂചി 
പ്വിച്ച വരേണൃവര്ഗത്തിന്െറ സൃഷ്ടിയെ സഹായിക്കുന്നു. മറ്റെന്തിനെ 
ക്കാളും അധികമായി മലയാള ഭാഷയുടെ തകര്ച്ചയ്ക്കു കാരണമാകുന്നതും 
ഇതേ ഘടകമാണ്. ഭാഷയുടെ വളര്ച്ച സാധിക്കുന്നത് പൂതിയ സാമൂഹ 
രൂപങ്ങളുടെയും സംവേദനരീതികളുടെയും അന്തസ്സത്ത ഉള്ക്കൊള്ളുമ്പോ 
ഴാണ്. ആഗോള “സാംസ്കാരിക” രൂപങ്ങള് പദവിയുടെ ചിഹ്നമാകുമ്പോള് 
പ്രാദേശിക രൂപങ്ങള് അവഗണിക്കപ്പെടുകയും അവയുടെ മുഖ്യധാരയായ 
ഭാഷയുടെ വളര്ച്ച മുരടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാഷയും ഭാഷയ്ക്കാധാര 
മായ ഘടകങ്ങളും കാഴ്ചബംഗ്ലാവിലെ വസ്തുക്കളായി മാറുന്നു. 

ലോകത്തിലെ പലഭാഗങ്ങളിലും ഇതു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക 
യാണ്. ആഫ്രിക്കന് ഭാഷകള് ഇന്ത്യന് ഭാഷകളെപ്പോലെ വളര്ച്ചയ്ക്കു 

സാധ്യതയുളളവയാണ്. ലോകപ്രശസ്തരായ നിരവധി സാഹിത്യകാരന്മാര് 
ആഫ്രിക്കന് ഭാഷകളില് എഴുതുന്നവരാണ്. കോളണി വാഴ്ചകളില്നിന്ന് 
വിമുക്തമായതിനുശേഷവും നിരവധി ആഫ്രിക്കന് രാഷ്ട്രങ്ങളില് ഇംഗ്ലീഷ്, 
ഫ്രഞ്ച്, പോര്ട്ടുഗീസ് മുതലായ കൊളോണിയല് ഭാഷകള്തന്നെ ഭരണഭാഷക 
ഓയി തുടര്ന്നു. മിഷനറിമാരും പാശ്ചാത്യ “വിദഗ്ധരും' സംഘടിപ്പിച്ച 
സ്കൂളുകളില് ഈ ഭാഷകള് തന്നെ മുഖ്യമായി പഠിപ്പിച്ചു. ഇതിന്െറ 
ഫലമായി ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ വരേണ്യവര്ഗത്തിന്െറ ഭാഷകള് മുന്കൊളോ 
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ണിയല് ഭാഷകളാണ്. ആഫ്രിക്കന് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ട്രൈബല് വിഭാഗങ്ങളുടെ 

കലഹങ്ങളെയും അവ 'പരിഹരി'ച്ച് “സമാധാനം” സ്ഥാപിക്കാനുള്ള 

പാശ്ചാതൃശക്തികളുടെ ശ്രമങ്ങളെയും കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോള്, ഈ 

സമൂഹങ്ങളുടെ മേല് അടിച്ചേല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷാസാംസ്കാരികമായ 

നവകൊളോണിയല് ആധിപതു രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചു നാം മറന്നുപോകുന്നു. 

കേരളീയരുടെ ഇംഗ്ലീഷ്ഭരമവും ഏതാണ്ടിതേപോലുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം 
വരുത്തിവെച്ചു കൂടായ്കയില്ല. 

മലയാള ഭാഷയ്ക്കൂള്ള പുതിയ വെല്ലുവിളികള് 4 
മലയാള ഭാഷയ്ക്കുള്ള വെല്ലുവിളികള് ഇംഗ്ലീഷില് മാത്രമൊതുങ്ങു 

ന്നില്ല. മതസാമുദായിക ശക്തികള് പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള ഭീഷണി 
ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. ഇസ്ലാംമത സ്ഥാപനങ്ങള് നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളില് 
മലയാളത്തിനു പകരം അറബിക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്യമ്പ്രദായം വ്യാപകമാവുക 
യാണ്. ഇത്തരം സ്കൂളുകള് പലതും അണ്എയിഡഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം 
സ്കൂളുകളാണ്. ഇവിടെ ഒരമൃതലത്തിലും മലയാളം പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഉര്ദു, 
പേര്സ്യന് എന്നീ ഭാഷകളും ചിലയിടങ്ങളില് പഠിപ്പിക്കൂന്നുണ്ട്. കോഴി 
ക്കോട് ജില്ലയുടെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള ഒരു സ്കൂളില് 60 ശതമാനം കൂട്ടികളും 
മലയാളത്തിനു പകുരം അറബിക്കാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതറിപ്പോര്ട്ടുകളു 
ണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മറ്റു നിരവധി സ്കൂളുകളിലെ സ്ഥിതിയാണ്. ഹിന്ദുമത 
സ്ഥാപനങ്ങള് നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളില് മലയാളത്തിനു പകരം സംസ്കൃതം 
എടുക്കാന് നിര്ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ജാതിമത സാമുദായികതയ്ക്ക് ഇന്നു 
സമൂഹത്തില് നിലനില്ക്കുന്ന സ്വാധീനം മൂലം ഈ പ്രവണതകളെ 
പരസ്യമായി എതിര്ക്കാന് ആരും തയ്യാറാകാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. 

മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ്. 
ഇംഗ്ലീഷിനെ ഉപരിവരഗഭാഷയാക്കുന്നതില് പ്രകടമായ പങ്ക് ഇവ വഹിക്കു 
ന്നുണ്ട്. മലയാള സിനിമകളുടെ ഒരു തന്ത്രം സമൂഹത്തിലെ ഉപരിവര്ഗത്തെ 
ക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയിക്കുകയാണ്. അധമവിഭാഗത്തില് പെട്ടവനായ 
നായകന് പോലും തന്െറ “നായകത്വം” തെളിയിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് 
പറഞ്ഞിട്ടാണ്. നായിക തന്െറ തന്േറടിത്തം കാണിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷില് 
ചീത്തപറഞ്ഞറും ഇംഗ്ലീഷ് വേഷങ്ങളില് അടിച്ചുപൊളി” നൃത്തങ്ങള് 
ചെയ്തുമാണ്. ഹാസ്യകഥാപാത്രങ്ങള് പൊട്ട ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നവരാണ്. 
ഏതാണ്ടിതേ രീതിയിലുള്ള പ്രവണതകള് പി കാണാം. 
നിരവധി രതല്ളില് അമ്മ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് " എ.ബി.സി. 
ഡി'യും, ജാക്ക് ആന്റ് ജില് വെന്റ് അപ് ദി ഹില്ലു' മൊക്കെയാണ്. 

ക സീരിയലുകളിലും പരസ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ വികൃതമായ മലയാളം പറയിക്കു 
ന്നത് മറ്റൊരു സൂചനയാണ്. മലയാളം മാധ്യമമായി പഠിക്കാത്ത കൂട്ടികള് 
പരസ്യക്കാര് വിളമ്പുന്ന വികൃതമലയാളം കൂടി കേട്ടാല് ഫലമെന്താകുമെന്നൂ 
ഹിച്ചാല് മതി. 

മേല് പറഞ്ഞ പ്രവണതകളുടെ ഫലമായി മലയാളം എഴുതാനും 
വായിക്കാനുമറിയാത്ത, വികൃതമായ ഇംഗ്ലീഷ്” മലയാളം മാത്രം സംസാരി 
ക്ഴമുന്ന ഒരു തലമുറ വളര്ന്നുവരികയാണ് . കാല്നൂദ്റാണ്ടിനുമുമ്പ് അചിന്ത 
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നീയമായ പ്രവണതയാണിത്. മുമ്പ് കേന്ദ്രീയവിദ്യാലയങ്ങളില് മാത്രമായി 
രൂന്നു ഈ പ്രവണതയുണ്ടായിരുന്നത്. (കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ 
പാഠ്യപദ്ധതിയില് തമിഴ് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതില് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് 
വിജയിച്ചു. പക്ഷേ, കേരളം ഒന്നും ചെയ്തില്ല). ഇന്ന് സി.ബി.എസ്.ഇ, 
ഐ.സി.എസ് .ഇ സിലബസ്സുകള് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലും സാധാരണ 
സ്കൂളുകളിലൂം ഇത് വ്യാപിക്കുകയാണ്. അടുത്തകാലത്ത് സര്ക്കാര് 
അനുവദിക്കുന്ന സ്കൂളുകളില് മലയാളം ബോധന മാധ്യമമാക്കുമെന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല. വമ്പിച്ച വികാസ സാധ്യതകള് ഇന്നും നിലനില് 
ക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയെ ബോധപൂര്വം തകര്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോള് ഭരണാധികാ 
രികള് ചെയ്യുന്നത്. 

മലയാളത്തിനു വേണ്ടി പോരാടുക 
ഈ സാഹചര്യങ്ങളില് മലയാളത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കാന് കഴിയുമോ? 

നമ്മില് ചിലര് ആയുധം വെച്ചു കീഴടങ്ങിയവരാണ്. വളര്ന്നു വരുന്ന 
'ഇംഗ്ലീഷ്” പ്രവണതയെ തടയാന് കഴിയില്ലെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാ 
ണവര്. അധീശത്വരൂപങ്ങളോടുള്ള അടിമത്തവും സ്വന്തം മക്കളുടെ 
ഭാവിയെയോര്ത്തുള്ള വേവലാതിയും ഈ കീഴടങ്ങലിനു കാരണമാണ്. 
പലരേയും നയിക്കുന്നത് തനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞൂകൂട് എന്ന 
അപകര്ഷതാ ബോധമാണ്. സാധാരണ സ്കൂളുകളില് കാണുന്ന ജീര്ണത 
ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകള്ക്കനുകുലമായ വികാരത്തെ വളര്ത്തുന്നുണ്ട്. 

മറ്റുചിലര് പോരാടാന് തയ്യാറാണ്. എന്നാല് എത്രവരെ എന്നതില് 
ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും മലയാളം നിര്ബന്ധമായും 
പഠിപ്പിക്കണം. ഭാഷാമാധ്യമം ഇംഗ്ലീഷായാലും തകരാറില്ല എന്നു വാദിക്കു 
ന്നവരുണ്ട്. അഞ്ചാം സ്റ്രാ൯ഡേര്ഡുവരെ മലയാളം മാധ്യമമാക്കണം, 
അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലീഷാക്കാം എന്ന നിലപാടുള്ളവരുണ്ട്. ചിലര് ഏഴാം 
സ്റ്രാന്ഡേര്ഡുവരെ മലയാളം മാധ്യമമാക്കൂന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. 
ജാതിമത സാമുദായികത മലയാളത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന 
വരും എതിര്ക്കമന്നവരുമൂുണ്ട്. 

മലയാളം ബോധനമാധ്യമമാക്കുന്നതിനുള്ള എതിര്പ്പുകള് ഇതിനകം 
വിശദീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞമ. മലയാളം ബോധന മാധ്യമമാക്കൂന്നതിനെ അനുകൂ 
ലിച്ചുകൊണ്ട് എന്തുപറയാന് കഴിയും? മേല്സൂചിപ്പിച്ച വസ്തൃതകളില് 
നിന്ന് പ്രസക്തമായ ചിലത് താഴെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 
3) മാറിവരുന്ന സമൂഹ വ്യവസ്ഥകളെയും അതനുസരിച്ചു രൂപം കൊള്ളുന്ന 

സാമൂഹു സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉള്ക്കൊള്ളാന് മലയാളഭാഷയ്ക്കു കഴിവൂ 
ണ്ടായിരുന്നു. പത്തൊന്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്െറ ആദ്യത്തില് നിലവില് 
വന്ന ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോടതി, വക്കീല്, ഗുമസ്തന്, 

ദിവാന്, ദിവാന് പേഷ് കാര്, ശിരസ്തദാര്, കൊത്തുവാള്, തഹസീല്ദാര്, 

കച്ചേരി, മുന്സിഫ്, മജിസ്ട്രേട്ട്, നികുതി മുതലായ നിരവധി പദങ്ങള് 
ലയാളം ഉള്ക്കൊണ്ടത് ഉദാഹരണമാണ്. പില്ക്കാലത്തും ഭരണരം 

ഗത്തും ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി 

പദങ്ങള് മലയാളം ഉള്ക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മലയാളം ജഡമായ 
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ഒരു ഭാഷയല്ല, വികാസത്തിന് വന്തോതില് സാധ്യതയുള്ള ഭാഷയാണ്. 
മാറിവരുന്ന ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വൈജ്ഞാനിക ശാഖകളെ ഉള്ക്കൊ 

ഒളുന്ന വിധത്തില് മലയാളഭാഷയെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാന് തൂടര്ച്ചയായ 

ശ്രമങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശകങ്ങളായി നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അവ 
ഉള്പ്പെടുത്തിയ ഭാഷ വളരെ കഠിനമായിരിക്കുമെന്ന ഭയം വ്യാപകമാണ്. 
ഇംഗ്ലീഷിന്െറ “ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക ഭാഷ” ഇംഗ്ലീഷമുകാര്ക്കൂം കഠിനമാ 
ണെന്നതാണ് വസ്തുത. ലളിതമായ മലയാളവും കഠിനമായ ഇംഗ്ലീഷും 
പഠിക്കാമെന്ന നിലപാട് അശാസ് ത്രീയമാണ്. 
ഒറ്റനോട്ടത്തില് കഠിനമെന്നു തോന്നാവുന്ന ശബ്ദാവലികള്പോലറും 
സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം കൊണ്ട് സാധാരണ വ്യവഹാരഭാഷയുടെ 
ഭാഗമാകൂന്നുണ്ട്. ഇന്നു നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസാരഭാഷയില് 
കഠിനമായ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാന് ഒരു മടിയുമില്ല. എന്നാല് 
തത്തുല്യമായ മലയാള പദങ്ങള് നമുക്ക് വര്ജ്യമാണ്. ഇതും അശാസ് ത്രീ 
യമായ നിലപാടാണ്. 
മലയാള ഭാഷയുടെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനം മറ്റു ഭാഷാപഠനങ്ങളെ ഒഴിവാ 
ക്കുന്നില്ല. മലയാളഭാഷയില് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് “ഇംഗ്ലീഷ് പഠനവും” 
'ഹിന്ദിപഠനവും” മോശമാകുമെന്ന് വാദിക്കുന്നതും അശാസ്ത്രീയ 
മാണ്. മലയാളത്തെ അടിസ്ഥാനഭാഷയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം 
വിദേശഭാഷകള് പഠിക്കേണ്ടത്. അവ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ഭാഷകളല്ല, 

വിജ്ഞാനത്തിനും ജീവികാ സമ്പാദനത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ഭാഷക 
ളാണ്. 
തൊഴില് സമ്പാദനത്തിനും മലയാളം ഒരു തടസ്സമല്ല. ലോകത്തിലെ മറ്റേതു 
ഭാഷയും പഠിക്കാനുള്ള സരകര്യമുണ്ടാക്കിയാല്, ഏതു പ്രദേശത്തും 
പോയി ഒരു മലയാളിക്ക് ജോലി നേടാം. എങ്കിലും, അടിസ്ഥാനപരമായി, 

ഒരു മലയാളി കേരളത്തിലാണ് ജോലിചെയ്യുക എന്നതും ഓര്ക്കേണ്ട 
താണ്. കേരളത്തില് ഇന്നുമുള്ള പ്രധാന തൊഴില്ദായക മേഖലകള് 
ക്യഷി, കാര്ഷികാനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങള്, പരമ്പരാഗത വ്യവസായ 
ങ്ങള് മുതലായവയാണ്. അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ 
മല്ല ആവശ്യ. 
സാംസ്കാരികപദവി ചിഹ്നമായുള്ള ഇംഗ്ലീഷിന്െറ ഉപയോഗത്തെ അതി 
ശക്തമായി എതിര്ക്കേണ്ടതാണ്. സ്വന്തം ആനുകൂല്യങ്ങളുപയോഗിച്ച് 
സ്കൂളുകള് ആരംഭിക്കുന്ന മതസമുദായ സ്ഥാപനങ്ങള് മലയാളം 
ഒഴിവാക്കുന്നതിനെയുഠം അതിശക്തമായെതിര്ക്കേണ്ടതാണ്. അവര്ക്ക് 
അറബിക്കും സംസ്കൃതവും മറ്റേതു ഭാഷയും പഠിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ, 
മാധ്യമം മലയാളമായിരിക്കണം. 
ഭരണഭാഷയെന്ന നിലയിലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വൈജ്ഞാനിക 
ഭാഷയെന്ന നിലയിലുമുള്ള ഇംഗ്ലീഷിന്െറ അധീശത്വം ഭാഷാശാസ് ത്രപ 
രമായ കാരണങ്ങള് കൊണ്ടല്ല, സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങള്കൊണ്ടാണ് 
ഇന്നും തുടരുന്നത്. ആ. രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഇടതടവില്ലാത്ത സമരം 
ആവശ്യമാണ്. 
മലയാളഭാഷയുടെ വികാസം മലയാളിയുടെ വൃക്തിത്വത്തിന്െറ ഭാഗ 
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മാണ്. അയാളുടെ ജീവികാസമ്പാദനത്തിന്െറയും സാംസ്കാരിക രൂപങ്ങ 
ളുടെയും മുഖ്യഘടകമാണ്. അതുകൊണ്ട് മലയാളിക്ക് സ്വന്തം ഭാഷ 
യോട് വൈകാരികമായ അടുപ്പം ആവശ്യമാണ്. ബോധനമാധ്യമം 
ഇംഗ്ലീഷും മറ്റു ഭാഷകളുമായാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള അടുപ്പം വളര്ത്തിയെ 
ടൂക്കാനാവില്ല. 
ചുരുക്കത്തില്, ഭാഷാമാധ്യമത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരം മലയാളഭാഷ 

യൂടെ നിലനില്പിനും വികാസത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയസമരമാണ്. 
ഇന്നു വളര്ന്നുവരുന്ന ആഗോളവല്ക്കരണ 'ത്തിന്െറ പേരിലുള്ള നവകൊ 
ളോണിയല് സാംസ്കാരിക രൂപങ്ങള്ക്കെതിരായ സമരവുമായിരിക്കുമത്. 
ഈ സമരമേറ്റെടുക്കാന് മലയാള ഭാഷയ്ക്കും മലയാളിക്കും കഴിവുണ്ട്. 
മലയാളം മുരടിച്ച, ജഡമായ ഭാഷയല്ല. വമ്പിച്ച വികാസസാധ്യതയുള്ള, 
ജീവനുള്ള ഭാഷയാണ്. 

ഭാഷാമാധ്യമത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം എങ്ങനെ? 
മലയാളത്തിനുവേണ്ടി പോരാടുമ്പോള് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കൂ 

ഴവ്വം ഒഴിവാക്കണം. പോരാട്ടത്തിന്െറ ലക്ഷ്യനിര്ണയം നടത്താനുളള ചില 
നിര്ദേശങ്ങള് താഴെ നല്കുന്നു. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസരൂപങ്ങളുടെ മുഴുവന് ബോധന മാധ്യമം 
മലയാളമാകണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിന്െറ അന്തിമലക്ഷ്യം. 
ആ ലക്ഷൃത്തിലെത്താനായി ചില ചവിട്ടുപടികള് കയറേണ്ടതുണ്ട് . 
ഇന്നത്തെ തൃഭാഷാ പദ്ധതി ചില ഭേദഗതികളോടെ നിലനിര്ത്താം. 
ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി, പ്രാദേശികഭാഷ (മലയാളം) ബോധനത്തിന്െറ 
മുഖ്യഭാഷയാകണം. മറ്റു ഭാഷകള് അനുബന്ധഭാഷകളായിമാത്രം 
കണക്കാക്കണം. അനുബന്ധഭാഷകളില് മറ്റു ഇന്ത്യന് ഭാഷകളും 
വിദേശഭാഷകളും ഉള്പ്പെടുത്താം. 
പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തില് ബോധനമാധ്യമവും എഴുത്തുഭാ 
ഷയും മലയാളമാകണം. മലയാളത്തില് സാമാനുജ്ഞാനം നേടിയതിനു 
ശേഷം മറ്റു ഭാഷകള് പഠിപ്പിച്ചാല് മതി (ഉദാ:ട-6 സ്റ്രാന്ഡേര്ഡുകള് 
മൂതല്). അവ ഒരു കാരണവശാലും ബോധനമാധ്യമമാകരൂത'. 
മതസമുദായ സ്ഥാപനങ്ങള് നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളിലും മലയാളം തന്നെ 
ബോധനമാധുമമാക്കണം. അവര്ക്കും മറ്റു ഭാഷകള് പഠിപ്പിക്കാം. അവ 
മലയാളത്തിനു പകരമാകാന് പാടില്ല. 
സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തില് മലയാളം 
ബോധന മാധുമമായുള്ള കോഴ്സുകള് അംഗീകരിക്കപ്പെടണം. ഇന്ന് 
മലയാളത്തില് പരീക്ഷയെഴുതാന് അനുവാദമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് 
ബോധന രൂപങ്ങളും പഠനഗ്രന്ഥങ്ങളുമുണ്ടാകണം. പ്രൊഫഷണല് 
കോഴ്സുകളിലും മലയാളം അംഗീകരിക്കണം. 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക പഠനത്തിനും സഹായ 
കരമായ വിധത്തില് ലോകവൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലെ പ്രധാന 
ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം മലയാളത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനമും സമാനമായ 
മലയാളഗ്രന്ഥങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനമം ബൃഹത്തായ പദ്ധതികള് 
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തയ്യാറാക്കണം. ' കേരളഭാഷാ ഇന്സ്റ്റില്ല്യൂട്ടിന്െറ ആഭിമുഖ്യത്തില് 
സര്വകലാശാലകളിലെ പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗങ്ങള് (അവയില്ലാത്ത 
സര്വകലാശാലകളില് പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗങ്ങള് ഉണ്ടാകണം) 

” സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണ വകുപ്പ്, കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി, 
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തുടങ്ങിയവജെല്ലാം ഉള്പ്പെടുത്തി 
ക്കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഈ പരിപാടി. വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പഠന 
ത്തിനു സഹായിക്കുന്ന ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക 
ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ദാരിദ്യം പരിഹരിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ 
ലക്ഷ്യ. 
മലയാള പഠനത്തോടൊപ്പം കഴിയാവുന്നത്ര ഇന്ത്യന്-വിദേശഭാഷകള് 
പഠിക്കാനുള്ള സാകര്യവും നല്കണം. ഹയര്സെക്കണ്ടറി തലത്തില് 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളായും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഓപ്ഷ 
ണല് സ്വഭാവമുളള ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സുകളായും ഇവ പഠിപ്പിക്കാം. 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തും ഹയര് സെക്കണ്ടറി തലത്തിലും ഇംഗ്ലീഷി 
നുള്ള പ്രാധാന്യം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണം. 
കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിലും സി.ബി.എസ്.ഇ, സ്കൂളുകളിലും മല 
യാളം നിര്ബന്ധിതമായി പഠിപ്പിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ്മീഡിയം നഴ്സറി 
കളും പ്രൈമറി സ്കൂളുകളും തന്നിഷ്ടപ്രകാരം തുടങ്ങാനുള്ള പ്രവണത 
നിയമനിര്മാണത്തിലൂടെ നിര്ത്തലാക്കണം. നിലവിലുള്ള അണ്എ 
യ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും മലയാളം ബോധനമാധ്യമമാക്കണം. (ഉദാഹരണ 
ത്തിന്, ആദ്യത്തെ ഏഴുവര്ഷം ബോധനഭാഷ മലയാളമായിരിക്കണം 
എന്നത് എസ് .എസ് .എല്.സി പരീക്ഷയെഴുതുന്നതിന് നിര്ബന്ധിതമാ 
ക്കണം). 

വര്ഷങ്ങള്ക്കു മൂുമ്പാരംഭിച്ച മലയാളം ലെക്സീക്കണിന്െറ ജോലി 
” കഴിയാവുന്നത്ര വേഗത്തില് ചെയ്തുതീര്ക്കണം. മുമ്പു ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റി 
ദ്ലമട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വൈജ്ഞാനിക ശബ്ദാവലി മുതലായ ഗ്രന്ഥ 
ങ്ങള് കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കണം. അധ്യാപകപരിശീലന 
ത്തിലും സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഇത്തരം അടിസ്ഥാന ഭാഷാ 
ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായുള്ള പരിചയം ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
മേല് സുചിപ്പിച്ചവ ഒരു തൂടക്കം മാത്രമാണ്. മലയാളം ബോധനമാധ്യമ 

മായുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം തുടക്കത്തിന്െറ ആദൃഘട്ടവും. സമൂഹത്തിലെ 
ഏറ്റവും തീക്ഷ് ണമായ സാംസ്കാരിക സമരങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും കേരള 
ത്തില് നടക്കുക. മലയാളത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തില് പങ്കുചേരാന് 
എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്ത്തകരും തയ്യാറാകണം. 
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ഉ ബോധന മാധുമം മാതൃഭാഷയാക്കുക. 

1൦ അണ്എയ്ഡഡ് --ഇംഗ്ലീഷ്മീഡിയം 
സ്കൂളുകള് നിര്ത്തലാക്കുക. 

അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയില് വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ഥാപനങ്ങള് അനുവദിക്കുന്നത് നിര് 
ത്തുക. 

ഹയര്സെക്കന്ററിതലം വരെയുള്ള എല്ലാ 
വിദ്യാഭൃയദസ സ്ഥാപനങ്ങളും തദ്ദേശസ്വയം 

ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കൈമാറുക. 

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിലധിഷ്ഠിതമാ 
ക്കുക. 

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം സംസ്ഥാനത്തിന്െറ 
വികസന-വൈജ്ഞാനികാവശ്യങ്ങള്ക്ക 
നുസരിച്ച് പൂനരാവിഷ്കരിക്കുക. 

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ എല്ലാ തലങ്ങളിലും 
സാമൂഹ്യനിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുക. 
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